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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Bouwonderneming De Veluwezoom heeft het voornemen om op een onbebouwd per-
ceel aan de Antoniusstraat te Lengel 36 woningen te realiseren. De beoogde ontwik-
keling past niet binnen het vigerend bestemmingsplan. Voor dit initiatief is reeds op 
28 april 2009 door burgemeester en wethouders een vrijstelling ex artikel 19 Wet op 
de Ruimtelijke Ordening (WRO) verleend. Bovendien heeft de gemeente Montferland 
het voornemen om 3 vrije kavels uit te geven aan de Antoiniusstraat. Met voorliggend 
bestemmingsplan wordt het plan juridisch-planologisch vastgelegd. 

1.2 Ligging plangebied 

Het plangebied ligt tussen de Antoniusstraat en de Trambaan, binnen de bebouwde 
kom van Lengel, gemeente Montferland. Het plangebied grenst aan de bebouwde 
kom van de kern ’s-Heerenberg. Het plangebied staat kadastraal bekend als gemeen-
te Bergh, sectie B, nummer 170. Op onderstaande afbeelding is de globale ligging van 
het plangebied weergegeven. 

Globale ligging plangebied 
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1.3 Vigerend bestemmingsplan 

De juridisch-planologische situatie van het plangebied is vastgelegd in het bestem-
mingsplan “Kernen 2007”, vastgesteld door de gemeenteraad op 8 maart 2007 en 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 2 oktober 2007.  
Het plangebied heeft op grond van dit bestemmingsplan de bestemming ‘Agrarisch 
gebied’. Hierna is een uitsnede uit het vigerend bestemmingsplan weergegeven.  
De gronden met de bestemming Agrarisch gebied zijn bestemd voor agrarisch ge-
bruik. De bouw van woningen is binnen deze bestemming niet mogelijk. In het be-
stemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de wijziging naar wo-
nen. Op 28 april 2009 is een vrijstelling verleend met toepassing van artikel 19 lid 2 
WRO om de bouw van 36 woningen mogelijk te maken. 
Voor een goede juridisch-planologische vastlegging van de nieuwe situatie is het 
wenselijk een bestemmingsplan op te stellen voor het plangebied.  

1.4 Leeswijzer 

Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en deze toelichting. De toe-
lichting is opgebouwd uit 5 hoofdstukken. Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofd-
stuk 2 “het plan” de inhoud en het ontwerp van het initiatief beschreven. In hoofdstuk 3 
wordt de haalbaarheid van het bestemmingsplan aangetoond voor wat betreft het ho-
gere overheidsbeleid, milieuaspecten, water, archeologie, flora en fauna en economi-
sche uitvoerbaarheid. In hoofdstuk 4 volgt de wijze van bestemmen, waarin uiteen 
wordt gezet hoe het in hoofdstuk 2 beschreven plan juridisch is vertaald naar de ver-
beelding en de regels. Ten slotte komen in het vijfde en laatste hoofdstuk de resulta-
ten uit de procedure aan de orde. 

Uitsnede vigerend bestemmingsplan 
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2 Het plan 

2.1 Huidige situatie 

Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 11.770 m2 (1,18 ha) en ligt aan de 
rand van de bebouwde kom aan de noordoostzijde van het dorp Lengel en grenst aan 
de bebouwde kom van ‘s-Heerenberg. In de huidige situatie is het plangebied onbe-
bouwd en in gebruik als grasland.  
Rondom het plangebied is aan alle zijden woningbouw aanwezig. De bebouwing in de 
omgeving loopt uiteen van zowel geschakelde als vrijstaande woningen. Tevens zijn 
enkele agrarische bedrijven in de omgeving aanwezig. In de omgeving van het plan-
gebied is veel groen aanwezig. Zuidelijk van het bebouwingslint aan de Veenseweg 
bevinden zich sportvelden. 

2.2 Planbeschrijving 

Het plan betreft de realisatie van 39 woningen. De beoogde woningen betreffen de 
volgende typen: 
− 25 rijwoningen; 
− 10 twee-onder-één kapwoningen; 
− 4 vrijstaande woningen (waarvan 3 vrije sector woningen). 
Het uitgangspunt voor de nieuwbouw is het realiseren van hoogwaardige woningen, 
waarbij efficiënt met de ruimte wordt omgegaan zonder dat daarbij het woonklimaat 
nadelig wordt beïnvloed. Voor de stedenbouwkundige uitstraling is gekeken naar de 
omgeving van het plangebied. Hierbij is naast aansluiting ook naar vernieuwing ge-
zocht.  

Omgeving plangebied             bron: Google Earth 
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De nieuwbouw voorziet in een grote vorm van differentiatie, want er worden woningen 
voor het starters gebouwd en woningen in het midden- en hoge segment. Naast deze 
driedeling worden eveneens 5 woningen voor senioren gebouwd. De woningen heb-
ben verschillende afmetingen, met een oppervlakte variërend van 139 m2 tot 440 m2.  
Daarnaast worden 3 kavels uitgegeven voor vrije sector woningen. 
In paragraaf 3.3 wordt nader ingegaan op de wijze waarop het plangebied wordt ont-
sloten. In die paragraaf wordt tevens een toelichting gegeven op de stedenbouwkun-
dige situatie en welstandeisen. 
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3 Haalbaarheid van het plan 

3.1 Beleid 

3.1.1 Nota Ruimte 

De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Ne-
derland en de belangrijkste bijbehorende doelstellingen. De nota bevat, in overeen-
stemming met het Hoofdlijnenakkoord van het kabinet, de ruimtelijke bijdrage aan een 
sterke economie, een veilige en leefbare samenleving en een aantrekkelijk land. In de 
Nota Ruimte wordt het nationaal ruimtelijke beleid vastgelegd tot 2020, waarbij de pe-
riode 2020 - 2030 geldt als doorkijk naar de lange termijn. 
In de Nota Ruimte zijn alleen uitspraken opgenomen die een specifiek nationaal ruim-
telijk belang dienen of die zorgen voor een gegarandeerde basiskwaliteit voor alle be-
woners van Nederland. Provincies en gemeenten zijn verantwoordelijk voor een vol-
doende en tijdige beschikbaarheid van ruimte voor wonen en werken en de daarbij 
behorende voorzieningen, groen, water, recreatie, sport en infrastructuur. 
 
Bundeling van verstedelijking en economische activiteiten betekent dat nieuwe be-
bouwing voor deze functies grotendeels geconcentreerd tot stand komt, dat wil zeg-
gen in bestaand bebouwd gebied, aansluitend op het bestaande bebouwde gebied of 
in nieuwe clusters van bebouwing daarbuiten. De ruimte die in het bestaande stedelij-
ke gebied aanwezig is, moet door verdichting optimaal worden gebruikt. Het streven is 
erop gericht dat veertig procent van het totale uitbreidingsprogramma voor woningen 
en arbeidsplaatsen daar tot stand komt. 
Vooral in eenzijdig samengestelde woonwijken met veel achterstandsgroepen en een 
lage woningkwaliteit moet de komende jaren worden vastgehouden aan de ambitie 
een flink deel van de uitbreidingsproductie binnenstedelijk te realiseren. Sociale span-
ningen en integratieproblemen kunnen daardoor worden verminderd en ontwikke-
lingskansen vergroot. Het rijk stimuleert revitalisering, herstructurering en transforma-
tie van (verouderde) wijken. 

3.1.2 Streekplan 2005 

Het provinciaal ruimtelijk beleid is vastgelegd in het Streekplan Gelderland 2005.  
Vanuit het streekplan wordt aangegeven dat zorgvuldig ruimtegebruik één van de 
hoofdbeleidslijnen in het provinciaal beleid is. Het streven naar zorgvuldig ruimtege-
bruik is er op gericht de leefbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving in stand te 
houden en waar mogelijk een impuls te geven. Dit kan worden bereikt door aandacht 
te schenken aan duurzaam bouwen en duurzame ruimtelijke ontwikkeling. De impuls 
kan tot uitdrukking komen in de combinatie van functies (functiemenging), de inrichting 
van de (openbare) ruimte en de architectuur. Inbreiding, transformatie en intensivering 
moeten op een zorgvuldige wijze plaatsvinden. De uitdaging is stedenbouwkundige en 
cultuurhistorische waarden, waardevol groen en speelterreinen in stand te houden en 
veiligheid, gezondheid, milieu en waterhuishoudkundige situaties zo mogelijk te verbe-
teren. 
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Op grond van het streekplan behoort het plangebied tot het multifunctioneel gebied en 
wel tot het waardevol landschap Montferland. Het plangebied is aan drie zijde omge-
ven door ‘bestaand bebouwd gebied’. In het provinciaal planologisch beleid wordt op 
de multifunctionele gebieden geen expliciete provinciale sturing gericht.  
 

In het provinciaal beleid voor stedelijke ontwikkeling wordt onderscheid gemaakt tus-
sen ‘bestaand bebouwd gebied’ en stedelijke uitbreiding. Om zuinig en zorgvuldig 
ruimtegebruik en stedelijke vernieuwing te stimuleren geldt als uitgangspunt dat de 
regio’s een aanzienlijk deel van het bouwprogramma voor wonen en werken accom-
moderen in bestaand bebouwd gebied. De regio’s geven zelf aan welk aandeel van de 
uitbreiding van de woningvoorraad zij willen realiseren in bestaand bebouwd gebied 
(intensiveringpercentage). De opgave is om te accommoderen zonder een aanzienlij-
ke aanslag op het buitengebied. Transformaties en inbreidingen in bestaand bebouwd 
gebied van dorpen kan hier in beperkte mate aan bijdragen. 
 
De provincie wil voorzien in voldoende ruimtelijke reservering voor de behoefte aan 
stedelijke functies. De regio’s werken met begeleiding van de provincie de ‘zoekzones 
voor stedelijke functies’ uit. Lengel ligt binnen het gebied van de Stadsregio Arnhem 
Nijmegen. Voor dit gebied geldt het Regionaal Plan Stadsregio Arnhem Nijmegen als 
streekplanuitwerking voor de zoekzones. Het Regionaal Plan komt hierna aan de or-
de. 
 
Het Gelders kwalitatief woonbeleid richt zich zowel op bestaand bebouwd gebied 
(herstructurering, transformatie) als op nieuw stedelijk gebied (uitbreiding). Een be-
langrijk ruimtelijk beleidsaccent is het aanbod aan woningen en woonmilieus dat beter 
moet aansluiten bij de voorkeuren van bewoners. Om deze reden bevordert de pro-
vincie vooral de realisatie van woningen voor ouderen en starters en van de woonmili-
eus ‘centrumstedelijk’ en ‘landelijk wonen’. Voorts wil de provincie een versnelling be-
vorderen van de herstructurering en transformatie van bestaand bebouwd gebied, het 
aanpakken van de stagnerende (nieuwbouw)productie, het vergroten van het aanbod 
aan levensloopbestendige woningen en wijken en het versterken van verscheidenheid 
en identiteit. 

Uitsnede beleidskaart ruimtelijke structuur Streekplan 
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3.1.3 Regionaal Plan 

Het Regionaal Plan stelt als doel dat voor iedere (toekomstige) inwoner van de stads-
regio een juiste woning beschikbaar is met betrekking tot prijs, eigendomssituatie, 
aard & type en locatie. Daartoe worden in de periode 2005 - 2010 ten minste 24.600 
woningen gebouwd, inclusief de vervangende nieuwbouw voor te slopen woningen. 
In de periode 2005 - 2010 gelden voor de KAN-gemeenten geen beperkingen in het 
per gemeente aantal te bouwen woningen. Binnen de ‘Contour woningbouw’ bepalen 
de gemeenten zelf de te ontwikkelen locaties en de aantallen nieuw te bouwen wonin-
gen. De programmering van de woningbouw dient plaats te vinden met inachtneming 
van de in de per gemeenten vastgestelde kwalitatieve afspraken en inspanningsver-
plichtingen in de Concessies Wonen.  
De kwalitatieve afspraken in de Concessies Wonen voor het totale gemeentelijk 
bouwprogramma gelden voor het totale aantal nieuwe woningen binnen de op de be-
leidskaart opgenomen ‘Contour woningbouw’, de hierin opgenomen ‘Zoekrichting voor 
uitbreiding woningbouw’ en overige toevoegingen aan de woningvoorraad in het lan-
delijk gebied, inclusief nieuwe woningen door verbouw van bestaande bebouwing. 
De op de beleidskaart opgenomen aanduiding voor ‘Zoekrichting voor uitbreiding wo-
ningbouw’ biedt het kader voor de uitbreidingsmogelijkheden, waarvan gemeenten 
gebruik kunnen maken. Hierbij geldt als voorwaarde dat 90% van de woningen wordt 
gebouwd in de betaalbare huur- en/of koopsector, zoals gedefinieerd in de Conces-
sies Wonen. Bij benutting van de ‘Zoekrichting voor uitbreiding woningbouw’ dient een 
zorgvuldige ruimtelijke inpassing plaats te vinden, inspelend op landschappelijke 
waarden, milieu, cultuurhistorie en aardkundige kwaliteiten. 

Uitsnede beleidskaart Regionaal Plan 
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3.1.4 Gemeentelijk beleid 

De gemeente Montferland heeft met de bouw van nieuwe woningen aansluiting ge-
zocht bij het bestaande beleid van de Stadsregio, de provincie en het rijk. In haar Visie 
op de woningbouw 2005 - 2015 heeft de gemeente Montferland een behoeftebepaling 
gedaan om te bepalen welke woonopgaven de gemeente heeft. Voor ’s-Heerenberg 
en Lengel heeft de gemeente een woningbouwprogramma van 750 bepaald, waarvan 
40% huurwoningen en 60% koopwoningen zijn. De resultaten van de visie zijn opge-
nomen in de Structuurvisie Montferland (vastgesteld 23 april 2009). De woningbouw-
contouren uit het Regionaal Plan zijn overgenomen in de structuurvisie als ‘contour 
bebouwd gebied’. Binnen deze contouren zijn de regionale regels (woonconcessies) 
van toepassing. Gezien het feit dat het plangebied ligt binnen de vastgestelde contour 
‘Contour woningbouw’ is de gemeente Montferland vrij te bepalen waar woningbouw-
ontwikkelingen dienen plaats te vinden en welk aantal dit betreft. 
 

3.1.5 Conclusie beleid 

De voorgenomen planontwikkeling past binnen de beleidskaders van het rijk, de pro-
vincie, de regio en de gemeente. 

3.2 Milieuaspecten 

3.2.1 Bodem 

Bij het opstellen, wijzigen of verlenen van vrijstelling van een bestemmingsplan dient 
te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij het toekomstige gebruik 
van die bodem en of deze optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd.  
Hiertoe is door Aveco de Bondt een verkennend bodemonderzoek1 uitgevoerd. Het 
bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740, waarbij de locatie is onder-
zocht conform de strategie ‘onverdacht’.  
 

                                                      
1  Omgevingsaspectenstudie Antoniusstraat te Lengel, Aveco de Bondt, 18 februari 2008, 

hoofdstuk 3. 

Uitsnede Structuurvisiekaart 
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In de boven- en ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aan verontreinigende stof-
fen aangetoond. In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan zware metalen 
cadmium en nikkel gemeten. Voor het overige zijn er geen verhoogde gehalten aan 
onderzochte stoffen gemeten. 
Gelet op de onderzoeksresultaten zijn er geen milieuhygiënische belemmeringen voor 
de voorgenomen bestemmingswijziging. 

3.2.2 Geluid 

De mate waarin het geluid, veroorzaakt door het wegverkeer, het woonmilieu mag be-
lasten is geregeld in de Wet geluidhinder (Wgh). De Wgh stelt dat in principe de ge-
luidsbelasting op woningen niet de 48 dB mag overschrijden. Wanneer door middel 
van een bestemmingsplan nieuwe woningen of andere geluidsgevoelige bebouwing 
worden toegestaan, stelt de Wgh de verplichting akoestisch onderzoek te verrichten 
naar de geluidsbelasting ten gevolge van alle wegen op een bepaalde afstand van die 
woningen.  
De wegen die het plangebied omringen zijn alleen 30 km/uur-wegen. De planlocatie is 
niet binnen de zone van een in het kader van de Wet geluidhinder gezoneerde weg 
gelegen. Akoestisch onderzoek is derhalve niet verplicht. In het kader van een goede 
ruimtelijke ordening is door Aveco de Bondt akoestisch onderzoek2 uitgevoerd naar de 
geluidsbelasting in het plangebied, zodat de te verwachten akoestische leefkwaliteit 
beoordeeld kan worden. 
Uit het onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting op de nieuwbouw direct langs de  
Antoniusstraat circa 53 dB (Lden) bedraagt. Indien in lijn met de Wet geluidhinder en 
de toetsing van gezoneerde wegen de aftrek van 5 dB wordt toegepast (ex art. 110g 
Wgh), bedraagt de geluidsbelasting ter plaatse van de geplande woningen langs de 
Antoniusstraat 48 dB. 
 
Bij beoordeling conform de Wet geluidhinder kan worden geconcludeerd dat voor de 
geplande woningen in het plangebied aan de Antoniusstraat te Lengel de geluidsbe-
lasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde. 

3.2.3 Lucht 

De Wet luchtkwaliteit is een implementatie van de Europese kaderrichtlijn luchtkwali-
teit en de vier dochterrichtlijnen waarin onder andere grenswaarden voor de luchtkwa-
liteit ter bescherming van mens en milieu zijn vastgesteld. Deze Wet luchtkwaliteit 
noemt ‘gevoelige bestemmingen’ en maakt een onderscheid tussen projecten die ‘in 
betekenende mate’ en ‘niet in betekenende mate (NIBM)’ leiden tot een verslechtering 
van de luchtkwaliteit. Projecten die ‘niet in betekenende mate’ leiden tot een verslech-
tering van de luchtkwaliteit hoeven volgens de Wet luchtkwaliteit niet langer afzonder-
lijk te worden getoetst op de grenswaarde, tenzij een dreigende overschrijding van 
één of meerdere grenswaarden te verwachten is. Een project draagt ‘niet in beteke-
nende mate’ bij aan de luchtverontreiniging bij 1% van de grenswaarde van een stof. 
Voor fijn stof en stikstofdioxide betekent dit een maximale toename van 0,4 µg/m3. 
Hiervan is volgens de ministeriële regeling sprake bij de realisatie van woningbouw-
projecten tot 500 woningen. 

                                                      
2  Omgevingsaspectenstudie Antoniusstraat te Lengel, Aveco de Bondt, 18 februari 2008, 

hoofdstuk 4. 
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Daarnaast zal uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening afgewogen moeten 
worden of het aanvaardbaar is om een bepaald project op een bepaalde plaats te rea-
liseren. Hierbij speelt de mate van blootstelling aan luchtverontreiniging een rol. 
 
Er zijn in de huidige situatie geen planologische ontwikkelingen gaande waardoor het 
verkeer significant toe zal nemen op de ontsluitingsweg Antoniusstraat. In het Besluit 
en de Regeling ‘niet in betekende mate’ wordt gesteld dat een verdergaand luchtkwali-
teitonderzoek niet noodzakelijk is indien er minder woningen worden gerealiseerd dan 
500 aan een enkele ontsluitingsweg. Het plan is niet in betekenende mate van belang 
voor de luchtkwaliteit in de omgeving. Een uitgebreid onderzoek naar de luchtkwaliteit 
is daarom niet nodig. 
In het kader van een goede ruimtelijke ontwikkeling dient met de nieuwe wetgeving 
echter wel aandacht te worden besteed aan het aspect leefkwaliteit voor de toekom-
stige bewoners. Derhalve is door Aveco de Bondt onderzoek3 verricht naar de lucht-
kwaliteit ter plaatse van het plangebied.  
 
Uit berekeningen met CARII blijkt dat de luchtkwaliteit langs de wegen wat betreft de 
kritische parameter fijn stof en stikstofdioxide ruimschoots onder de gestelde grens-
waarden uit de Wet luchtkwaliteit blijven. Deze grenswaarden zijn opgesteld door de  
Europese unie om haar burgers te beschermen tegen een matige luchtkwaliteit. Ge-
steld wordt dan ook dat de ‘leefkwaliteit’ afdoende is om de bebouwing te realiseren. 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek naar de luchtkwaliteit kan geconcludeerd 
worden dat de luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor de uitvoering van het plan 
op de locatie aan de Antoniusstraat te Lengel. 

3.2.4 Milieuzonering 

Indien door middel van een plan nieuwe, milieuhindergevoelige functies mogelijk wor-
den gemaakt, dient te worden aangetoond dat deze niet worden gerealiseerd binnen 
de hinderzone van omliggende bedrijven.  
Anderzijds mogen milieuhindergevoelige functies in de directe omgeving van het 
plangebied niet negatief worden beïnvloed door de ontwikkelingen die met een project 
mogelijk worden gemaakt en mogen omliggende (agrarische) bedrijven niet in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden worden aangetast. 
 
Aan de Antoniustraat 17a en 19 waren een wormenhouderij- en rundveehouderijbe-
drijf gevestigd. Echter, ten gunste van de nieuwbouwontwikkeling zijn deze bedrijven 
opgeheven. Verder zijn in de directe omgeving van het plangebied alleen woningen 
aanwezig.  
Geconcludeerd wordt dat het aspect milieuzonering geen belemmering vormt voor de 
realisatie van voorliggend plan. 

3.2.5 Externe veiligheid 

Doel van het externe veiligheidsbeleid is het realiseren van een veilige woon- en 
leefomgeving door het beheersen van risico’s van activiteiten met gevaarlijke stoffen. 
Het beleid is er op gericht te voorkomen dat er nabij kwetsbare (o.a. woningen, scho-

                                                      
3  Omgevingsaspectenstudie Antoniusstraat te Lengel, Aveco de Bondt, 18 februari 2008, 

hoofdstuk 7. 
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len) en beperkt kwetsbare (o.a. kantoren en hotels) bestemmingen activiteiten met 
gevaarlijke stoffen plaatsvinden. 
Op basis van de risicokaart van de provincie Gelderland en de risicoatlas voor spoor 
en weg kan worden geconcludeerd dat binnen het plangebied of in de nabije omge-
ving geen inrichtingen en transportwegen zijn die ervoor zorgen dat de externe veilig-
heid een belemmering oplevert om de voorgenomen ontwikkeling binnen het aange-
geven plangebied te realiseren. Wel bevindt zich op circa 450 m ten zuiden van het 
plangebied het bedrijventerrein ’t Goor. Op een deel van dit terrein zijn bedrijven tot 
een maximum van milieucategorie 4 toegestaan. Dit kunnen bedrijven zijn met een 
maximale milieucontour van 300 m. Gelet op de afstand tot het plangebied mag ver-
wacht worden dat de activiteiten op dit terrein geen invloed zullen hebben op het 
plaatsgebonden of groepsrisico ter plaatse van het plangebied. Mocht zich onverhoopt 
toch, als het gevolg van een incident op het bedrijventerrein, de situatie voordoen dat 
bewoners geëvacueerd moeten worden dan kan gesteld worden dat het gebied meer-
dere ontsluitingsmogelijkheden kent, waardoor bewoners niet in de situatie komen te 
verkeren dat zij zich op dat moment in de richting van het bedrijventerrein hoeven te 
begeven. 
Op basis van het voorgaande kan worden gesteld dat het aspect externe veiligheid 
geen belemmering vormt voor de realisatie van voorliggend plan. 

3.3 Ruimtelijke aspecten 

3.3.1 Verkeer en parkeren 

Verkeer 
De verkeersstromen van het plangebied worden ontsloten op de Antoniusstraat ten 
oosten van het plangebied. De Antoniusstraat sluit aan op de ten zuiden van het plan-
gebied gelegen doorgaande wegen Meilandsedijk en ’s-Heerenbergseweg. 
De gekozen verkeersinrichting leidt in de toekomstige situatie niet tot overbodige be-
lasting van wegen in de nabije omgeving, derhalve is dit de beste verkeersinrichting 
voor de ontwikkeling binnen het plangebied. 
De realisatie van 39 woningen zorgt voor een toename van de verkeersintensiteit in 
de directe omgeving van het plangebied. Deze toename van de verkeersintensiteit is 
niet zodanig groot dat dit voor problemen op de omliggende wegen zal zorgen, aan-
gezien er voldoende capaciteit op de omliggende wegen is. 
 
Parkeren 
Bij de inrichting van het gebied is deels rekening gehouden met parkeren op eigen ter-
rein. Voor het vaststellen van de normering op de voorgenomen planontwikkeling is 
gebruikgemaakt van de parkeercijfers uit de CROW-publicatie ASVV 182 (Aanbeve-
lingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom). Voor voorliggend plan 
dient een norm van minimaal 1,5 parkeerplaatsen per woning aangehouden te wor-
den.  
Om te voldoen aan de normering van 1,5 parkeerplaats per woning dienen voor de 
39 woningen minimaal 58 parkeerplaatsen gerealiseerd te worden (39 x 1,5= 58 par-
keerplaatsen).  
Binnen het plangebied is ruimte voor 64 parkeerplaatsen, deels betreft dit parkeren op 
eigen terrein, hierbij zijn de garages niet als parkeerplaats meegerekend. De voorge-
nomen ontwikkeling voldoet met 64 parkeerplaatsen aan de gestelde normering, 
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waardoor in de toekomstige situatie geen sprake zal zijn van een onaanvaardbare 
parkeerdruk binnen het plangebied en omgeving. 

3.3.2 Stedenbouw 

Het plangebied ligt aan de rand van de kern Lengel. De bebouwing in de omgeving is 
zeer gedifferentieerd. De directe omgeving kenmerkt zich door een landelijke sfeer 
van grote vrijstaande woningen op grote kavels die verspreid aan de Antoniusstraat 
liggen. Aan de westzijde grenst het plangebied aan de bebouwing van de kern  
’s-Heerenberg. Aan de zuidzijde ligt een greppel met beplanting.  
Met het stedenbouwkundig ontwerp wordt zoveel mogelijk aangesloten op de steden-
bouwstructuur van de omringende woongebieden. Dit wordt tot uitdrukking gebracht 
door de vrije kavels aan de zijde van de Antoniusstraat te situeren en de rijwoningen 
aan te laten sluiten op de bebouwing van ’s-Heerenberg. Tussen de vrijstaande en de 
rijwoningen worden halfvrijstaande en seniorenwoningen gerealiseerd, waardoor een 
gedifferentieerde wijk ontstaat met een geleidelijke overgang tussen de vrijstaande en 
de rijwoningen. 
Bij de inrichting van het plangebied is naast aansluiting door differentiatie eveneens 
gezocht naar een eigen identiteit. Om deze eigen identiteit kracht bij te zetten is geko-
zen voor een ruime opzet met toch vrij intensieve bebouwing met veel groen. De toe-
komstige bebouwing sluit voor wat betreft bouwvorm goed aan bij de in de omgeving 
gelegen woningen. De uitstraling van de bebouwing wijkt enigszins af van de in de di-
recte omgeving gelegen woningen wat de eigen identiteit kracht bij zet.  
Geconcludeerd wordt dat dit plan een goede inpassing heeft in de kern en bijdraagt 
aan het dorpse karakter. 

3.3.3 Welstand 

Op grond van de Welstandsnota ligt het plangebied grotendeels in deelgebied 5c. Het 
deel met de 3 vrije sector woningen ligt in deelgebied 7. Voor beide gebieden geldt 
een welstandsluw beleid. Voor deze gebieden geldt dat het welstandsbeleid is gericht 
op het handhaven van de bestaande kwaliteiten. Het bouwplan is ter advies voorge-
legd aan het Gelders Genootschap.  
Uit het advies d.d. 30 maart 2009 blijkt dat het bouwplan voor wat betreft situering, 
vorm en massa en gevelindeling aansluit op de bebouwing in de omgeving. Het Gel-
ders Genootschap heeft geconcludeerd dat het bouwplan niet in strijd is met de rede-
lijke eisen van welstand. 

3.4 Overige aspecten 

3.4.1 Water 

Het waterbeleid van Rijk en provincie is gericht op een veilig en goed bewoonbaar 
land met gezonde, duurzame watersystemen. Het voorkomen van afwenteling door 
het hanteren van de drietrapsstrategie "vasthouden-bergen-afvoeren" staat hierbij 
centraal. Voor de waterkwaliteit is het uitgangspunt “stand still - step forward”. Water-
systeembenadering en integraal waterbeheer dienen als handvaten voor het benutten 
van de natuurlijke veerkracht van een watersysteem. 
In het ”Waterbeheersplan 2007-2010” heeft het waterschap Rijn en IJssel deze be-
leidsdoelstellingen uitgewerkt en vormgegeven voor zijn waterbeheer. Het waterschap 
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streeft naar schoon water, levend water en functioneel water. Het watersysteem dient 
optimaal afgestemd te zijn op de ruimtelijke functies van een gebied. Aandachtspun-
ten zijn het verbeteren van waterkwaliteit (terugdringen van oppervlaktewatervervui-
ling) en het voorkomen van wateroverlast. In zowel landelijk- als stedelijk gebied kun-
nen ruimtelijke ontwikkelingen een positief maar ook een negatief effect hebben op 
het watersysteem. In deze waterparagraaf worden de effecten van de ruimtelijke ont-
wikkeling per waterthema afgewogen. 
 
Beschrijving van het watersysteem in het plangebied 
Vanuit het waterschap wordt voor infiltratie of retentie een maatgevende afvoer aan-
gehouden van 0,7 l/s/ha. Bij een maatgevende bui T = 100 + 10% en een verhard op-
pervlak van 4820 m2 betekent dit een volume van circa 370 m3. Volgens de Nota Ste-
delijk Water mag in een intensief bebouwd gebied maximaal 1 keer per 100 jaar een 
overschrijding plaatsvinden van het maximum waterpeil. Het peil mag niet hoger ko-
men dan 0,50 m onder de laagste gronden. 
 
Op basis van de grondwaterstand ter plaatse van het plangebied wordt geconcludeerd 
dat infiltratie onder voorwaarden mogelijk is. De gemiddeld hoogste grondwaterstand 
wordt door meerdere bronnen gesteld op dieper dan 1,4 m onder maaiveld. 
Uitgaande van een doorlatendheid van circa 6 m/dag zijn de volgende infiltratievoor-
zieningen mogelijk: wadi, infiltratieput, -sleuf of -bed. De berging zou tevens gereali-
seerd kunnen worden door middel van een krattenveld onder de parkeerplaats. 
Op basis van het voorgaande en in samenspraak met zowel gemeente als water-
schap, dient nadere invulling gegeven te worden aan een afkoppelplan voor het plan-
gebied. 
 
De watertoetstabel met relevante en niet-relevante waterhuishoudkundige thema’s: 
 

Thema Toetsvraag Relevant  

HOOFDTHEMA’S 

Veiligheid 

 

1 Ligt in of nabij het plangebied een primaire of regionale waterkering? 

2 Ligt in of nabij het plangebied een kade? 

Nee 

Nee 

Riolering en Afvalwater-

keten 

3 Is er toename van het afvalwater (DWA)? 

4 Ligt in het plangebied een persleiding van WRIJ? 

5 Ligt in of nabij het plangebied een RWZI van het waterschap? 

Ja 

Nee 

Nee 

Wateroverlast (opper-

vlaktewater) 

 

1 Is er sprake van toename van het verhard oppervlak? 

2 Zijn er kansen voor het afkoppelen van bestaand verhard oppervlak?  

3 In of nabij het plangebied bevinden zich natte en laag gelegen gebieden, beekda-

len, overstromingsvlaktes? 

Ja 

Nee 

 

Nee 

Grondwater- 

overlast 

1 Is in het plangebied sprake van slecht doorlatende lagen in de ondergrond?  

2 Bevindt het plangebied zich in de invloedzone van de Rijn of IJssel? 

3 Is in het plangebied sprake van kwel? 

4 Beoogt het plan dempen van slootjes of andere wateren?  

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Oppervlakte- 

waterkwaliteit 

 

1 Wordt vanuit het plangebied water op oppervlaktewater geloosd? 

2 Ligt in of nabij het plangebied een HEN of SED water? 

3 Ligt het plangebied geheel of gedeeltelijk in een Strategisch actiegebied? 

Ja 

Nee 

Nee 

Grondwaterkwaliteit 1 Ligt het plangebied in de beschermingszone van een drinkwateronttrekking?  Nee 
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Volksgezondheid 

 

1 In of nabij het plangebied bevinden zich overstorten uit het gemengde of verbeter-

de gescheiden stelsel?  

2 Bevinden zich, of komen er functies, in of nabij het plangebied die milieuhygiëni-

sche of verdrinkingsrisico’s met zich meebrengen (zwemmen, spelen, tuinen aan 

water)? 

 

Nee 

 

 

Nee 

Verdroging 1 Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszones voor natte natuur? Nee 

Natte natuur 1 Bevindt het plangebied zich in of nabij een natte EVZ? 

2 Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszones voor natte natuur? 

Nee 

Nee 

Inrichting en beheer 1 Bevinden zich in of nabij het plangebied wateren die in eigendom of beheer zijn bij 

het waterschap? 

2 Heeft het plan herinrichting van watergangen tot doel? 

 

Nee 

Nee 

AANDACHTSTHEMA’S 

Recreatie 1 Bevinden zich in het plangebied watergangen en/of gronden in beheer van  

het waterschap waar actief recreatief medegebruik mogelijk wordt? 

 

Nee 

Cultuurhistorie 2 Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het plangebied aanwezig? Nee 

 
Toelichting per relevant waterhuishoudkundig thema 
 
Riolering en afvalwaterketen 
Het plangebied is van oorsprong een weidegebied, zonder bebouwing. De hoeveel-
heid afvalwater neemt toe als gevolg van de realisatie van 39 woningen. In Nederland 
wonen gemiddeld 2,4 mensen in één woning. Dat getal wordt ook voor onderhavig 
plangebied aangehouden aangezien de woningtypes gedifferentieerd zijn en daarom 
een afspiegeling zijn van het landelijk gemiddelde. Het totaal aantal vervuilingseenhe-
den (VE) is 39 * 2,4 = 93,6 VE. Het afvalwater (DWA) wordt aangesloten op het DWA-
riool van het gemeentelijk gescheiden stelsel. 
De daken van de woningen en de omliggende bestrating worden niet aangekoppeld 
op het afvalwaterriool. Het hemelwater wordt separaat opgevangen in een drainstel-
sel. Het drainstelsel is aangesloten op het gemeentelijke gescheiden stelsel. Tussen 
de drain en het gemeentelijk riool bevindt zich een overstortmuur. De drain is behalve 
op het gemeentelijk riool ook aangesloten op de watergang ten zuiden van het plan-
gebied. In het geval dat de neerslag de bergingscapaciteit van de drain overschrijdt 
dan stort het water bij voorkeur eerst over in de sloot en dan in het gemeentelijk riool. 
 
Wateroverlast (oppervlaktewater) 
Het verhard oppervlak neemt toe met 4820 m². Bij een neerslaggebeurtenis T = 
100+10% en een afvoercoëfficient van 0,7 l/s/ha stroomt er circa 370 m³ hemelwater 
af. Dit water wordt in eerste instantie opgevangen in het drianstelsel en de sloot. Het 
teveel stort over in het hemelwaterriool. Bij lage grondwaterstanden kan (een deel 
van) het hemelwater in de bodem infiltreren. 
 
Oppervlaktewaterkwaliteit 
Het hemelwater wordt, in het geval dat de neerslag de berging- en infiltratiecapaciteit 
van het drainstelsel overschrijdt, overgestort in de sloot aan de noordzijde van het 
plangebied en in het gemeentelijk hemelwaterriool. Vanuit het gemeentelijk hemelwa-
terriool wordt het hemelwater op oppervlaktewater geloosd. De kwaliteit van het ge-
loosde hemelwater is door het achterwege laten van uitloogbare materialen goed. 
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3.4.2 Archeologie 

Het Europese Verdrag van Valletta uit 1992, ook wel het Verdrag van Malta genoemd, 
regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in 
de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen: ‘de veroorzaker be-
taalt’. Nederland heeft dit verdrag ondertekend en goedgekeurd. Invoering van het 
verdrag in Nederland gebeurt door middel van aanpassing van de Monumentenwet 
1988 en de Wet op de archeologische monumentenzorg. 
Om het bodemarchief beter te beschermen en om onzekerheden tijdens de bouw van 
bijvoorbeeld nieuwe wijken te beperken, dient vooraf onderzoek te worden verricht 
naar de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. Op deze manier kan 
daar bij de ontwikkeling van de plannen zoveel mogelijk rekening mee worden gehou-
den. 
 
Om inzicht te krijgen in de archeologische verwachtingswaarde binnen het plangebied 
is door Archeologisch adviesbureau RAAP een bureau- en inventariserend veldonder-
zoek4 uitgevoerd. Op basis van het bureauonderzoek is voor het plangebied een hoge 
archeologische verwachting voor vindplaatsen uit alle archeologische perioden vast-
gesteld. Tijdens het inventariserend veldonderzoek is een archeologische vindplaats 
uit de Late Middeleeuwen aangetroffen, welke waarschijnlijk een grotere omvang 
heeft dan het plangebied.  
 
Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek is door RAAP een inventariserend 
onderzoek uitgevoerd in de vorm van proefsleuven5. Het proefsleuvenonderzoek is 
uitgevoerd op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van 
Eisen.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat het terrein in het verleden een aantrekkelijke woonlocatie 
vormde. Meerdere archeologische grondsporen en artefacten duiden op menselijke 
activiteiten uit ten minste twee verschillende perioden: de IJzertijd en de Middeleeu-
wen. Uit het onderzoek blijkt dat in een groot deel van het plangebied behoudens-
waardige archeologische resten aanwezig zijn. Daarom wordt in principe aanbevolen 
de archeologische resten in situ te behouden en te beschermen. Indien dit niet moge-
lijk is, wordt geadviseerd de vindplaats vlakdekkend te onderzoeken door middel van 
een Definitief Archeologisch Onderzoek (opgraving), zodat de archeologische waar-
den ex situ kunnen worden behouden.  
Voor de zone van het plangebied waar recente verstoringen zijn aangetroffen, worden 
geen aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. Vanuit archeologisch oogpunt 
kan de geplande nieuwbouw hier zonder bezwaar plaatsvinden. 
 
Het proefsleuvenonderzoek is beoordeeld door het bevoegd gezag. De conclusie in 
het rapport wordt onderschreven. Voor het Definitieve Archeologische Onderzoek is 
een Programma van Eisen6 opgesteld dat als inhoudelijk werkkader voor het onder-
                                                      
4  Plangebied te Lengel, RAAP-Notitie 2463, RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V.,  

november 2007. 
5  Plangebied Antoniusstraat te Lengel, RAAP-Rapport 1745, RAAP Archeologisch  

Adviesbureau B.V., juni 2008. 
6  Programma van Eisen, RAAP-PvE 606 Oost Nederland, RAAP Archeologisch Adviesbureau 

B.V., 3 december 2008. 
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zoek dient. Dit dient te worden goedgekeurd door het bevoegd gezag. Het selectiebe-
sluit ten aanzien van het plangebied is dat de waardevolle archeologische resten met 
het oog op de geplande inrichting niet in situ behouden kunnen blijven. Derhalve is 
besloten dat deze resten veilig gesteld dienen te worden middels een archeologische 
opgraving (behoud ex situ). Na afloop van het veldwerk worden de resultaten van het 
onderzoek vastgelegd in een rapportage.  
De vondsten en de opgravingsdocumentatie worden binnen twee jaar na afronding 
van het onderzoek conform de daarvoor geldende richtlijnen, overgedragen aan het 
provinciaal depot voor bodemvondsten van de provincie Gelderland, op voorwaarden 
van dit depot. Het materiaal dient zo verpakt te worden dat de conditie zoveel mogelijk 
stabiel blijft. 
 
Pas na uitvoering van het definitieve archeologische onderzoek in overeenstemming 
met het opgestelde Programma van Eisen, kunnen de werkzaamheden in het plange-
bied worden gestart. In de verstoorde zone kunnen de werkzaamheden reeds worden 
gestart. 

3.4.3 Flora en fauna 

De bescherming van de Nederlandse natuur is geregeld in de Natuurbeschermings-
wet en de Flora- en faunawet. De Natuurbeschermingswet richt zich daarbij voorna-
melijk op de gebiedsbescherming. Op grond van de Europese Vogel- en Habitatricht-
lijn geldt een gebiedsbeschermende regeling. De soortenbescherming op grond van 
deze richtlijnen is verankerd in de Flora- en faunawet. 
Door Aveco de Bondt is een flora- en faunaonderzoek7 uitgevoerd.  
 
Gebiedsbescherming 
Het plangebied is niet aangewezen als een speciale beschermingszone, zoals be-
doeld in de Natuurbeschermingswet. Ook zijn binnen een straal van 3,0 km rondom 
het plangebied geen speciale beschermingszones aanwezig. 
De voorgenomen ontwikkeling van het plangebied heeft geen invloed op de instand-
houdingsdoelstellingen en de ontwikkelingsmogelijkheden van beschermde soorten 
en leefgebieden in dergelijke beschermingszones. De Natuurbeschermingswet is hier-
door niet aan de orde. 
 
Soortenbescherming 
Op basis van het uitgevoerde flora- en faunaonderzoek wordt geconcludeerd dat in 
het plangebied de in de Flora- en faunawet beschermde soorten voorkomen. De voor-
genomen ontwikkeling en de hieruit voortvloeiende ruimtelijke ingrepen kunnen der-
halve nadelige gevolgen hebben voor in de Flora- en faunawet beschermde soorten.  
 
De volgende soortgroepen zijn voor de onderzoekslocatie van belang: 
 
Vaatplanten 
Door het ontbreken van beschermde of bedreigde soorten zijn specifieke maatregelen 
niet aan de orde en is geen ontheffing nodig. 
 

                                                      
7  Omgevingsaspectenstudie Antoniusstraat te Lengel, Aveco de Bondt, 18 februari 2008, 

hoofdstuk 5. 
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Vogels 
Het plangebied is geschikt als foerageergebied, echter het betreft geen gebied waar-
van bepaalde soorten in sterke mate afhankelijk zijn. Hierdoor zijn geen specifieke 
maatregelen aan de orde en is geen ontheffing nodig. 
 
Zoogdieren 
Voor de Mol is een vrijstelling van toepassing, waardoor geen ontheffing benodigd is 
of specifieke maatregelen aan de orde zijn. 
 
Overige soorten 
Er is geen ontheffing benodigd, omdat er geen (kenmerken van) bedreigde of be-
schermde soorten zijn aangetroffen. 
Op alle in het wild voorkomende planten- en diersoorten is de zorgplicht van toepas-
sing. De zorgplicht gebied een ieder om voldoende zorg in acht te nemen voor in het 
wild levende planten en dieren. Handelingen met nadelige gevolgen moeten zoveel 
mogelijk achterwege gelaten worden of er moeten maatregelen worden getroffen om 
nadelige gevolgen te voorkomen of beperken. 
 
Conclusie 
Op basis van de resultaten voortkomend uit het flora- en faunaonderzoek kan worden 
gesteld dat de voorgenomen ontwikkeling geen belemmering vormt voor de realisatie 
van woningbouw. 

3.5 Economische uitvoerbaarheid 

Voorliggend plan is in overleg tussen bouwonderneming Veluwezoom en de gemeen-
te Montferland ontwikkeld. De Veluwezoom ontwikkeld 36 woningen en de 3 vrijstaan-
de kavels aan de Antoniusstraat worden door de gemeente uitgegeven. Om de totale 
ontwikkeling mogelijk te maken, hebben beide partijen een exploitatie- en een plan-
schadeovereenkomst met elkaar gesloten. Tevens is er een exploitatieopzet samen-
gesteld, waaruit blijkt dat de ontwikkeling economisch uitvoerbaar is.  
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4 Wijze van bestemmen 

4.1 Algemeen 

4.1.1 Wat is een bestemmingsplan? 

Het gemeentelijke bestemmingsplan is een middel waarmee functies aan gronden 
worden toegekend. Het gaat dus om het toekennen van gebruiksmogelijkheden. Van-
uit de Wet ruimtelijke ordening volgt een belangrijk principe: het gaat om toelatingspla-
nologie. Het wordt de grondgebruiker (eigenaar, huurder etc.) toegestaan om de func-
tie die het bestemmingsplan geeft uit te oefenen. Dit houdt in dat: 
1 de grondgebruiker niet kan worden verplicht om een in het bestemmingsplan aan-

gewezen bestemming ook daadwerkelijk te realiseren, en 
2 de grondgebruiker geen andere functie mag uitoefenen in strijd met de gegeven 

bestemming (het overgangsrecht is hierbij mede van belang).  
 

Een afgeleide van de gebruiksregels in het bestemmingsplan zijn regels voor bebou-
wing (bouwvergunning) en regels voor het verrichten van ‘werken’ (aanlegvergun-
ning). 
 
Een bestemmingsplan regelt derhalve: 
1. het toegestane gebruik van gronden (en de bouwwerken en gebouwen); 
en een bestemmingsplan kan daarbij regels geven voor: 
2. het bebouwen van de gronden; 
3. het verrichten van werken (aanleggen). 

 

Het bestemmingsplan is een belangrijk instrument voor het voeren van ruimtelijk be-
leid, maar het is zeker niet het enige instrument. Andere ruimtelijke wetten en regels 
zoals bijvoorbeeld de Woningwet, de Monumentenwet 1988, de Algemene Plaatselijke 
Verordening, de Wet milieubeheer en de Bouwverordening zijn ook erg belangrijk voor 
het uitoefenen van het ruimtelijke beleid. 

4.1.2 Over bestemmen, dubbelbestemmen en aanduiden 

Op de verbeelding wordt aangegeven welke bestemming gronden hebben. Dit gebeurt 
via een bestemmingsvlak. Voor het op de verbeelding aangegeven bestemmingsvlak 
gelden de gebruiksmogelijkheden zoals die in de bijhorende regel worden gegeven. 
Die toegekende gebruiksmogelijkheden kunnen op twee manieren nader worden in-
gevuld: 
1 Via een dubbelbestemming. Een dubbelbestemming is, zoals de naam al zegt, een 

bestemming die óók aan de gronden wordt toegekend. Voor gronden kunnen dus 
meerdere bestemmingen gelden. Er geldt altijd één ‘enkel’ bestemming (dat is dé 
bestemming) en soms geldt er een dubbelbestemming (soms zelfs meerdere). In 
de regel van de dubbelbestemming wordt omschreven wat er voor de onderliggen-
de gronden geldt aan extra bepalingen in aanvulling, of ter beperking, van de mo-
gelijkheden van de onderliggende bestemmingen. 
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2 Via een aanduiding. Een aanduiding is een teken op de verbeelding dat betrekking 
heeft op een vlak op die kaart. Via een aanduiding wordt in de regels ‘iets’ gere-
geld. Dat ‘iets’ kan betrekking hebben op extra mogelijkheden of extra beperkingen 
voor het gebruik en/of de bebouwing en/of het aanleggen van werken. Aanduidin-
gen kunnen voorkomen in een bestemmingsregel, in meerdere bestemmingsregels 
en kunnen ook een eigen regel hebben.  

4.1.3 Hoofdstukopbouw van de regels 

De regels zijn verdeeld over 4 hoofdstukken: 
1 Inleidende regels. In dit hoofdstuk worden begrippen verklaard die in de regels 

worden gebruikt (artikel 1). Dit gebeurt om een eenduidige uitleg en toepassing 
van de regels te waarborgen. Ook is bepaald de wijze waarop gemeten moet wor-
den bij het toepassen van de regels (artikel 2). 

2 Bestemmingsregels. In dit tweede hoofdstuk zijn de bepalingen van de bestem-
mingen opgenomen. Dit gebeurt in alfabetische volgorde. Per bestemming is het 
toegestane gebruik geregeld en zijn bouwregels en, eventueel, ook een aanleg-
vergunningstelsel opgenomen. Als er dubbelbestemmingen zijn worden die ook in 
dit hoofdstuk opgenomen. Die komen, ook in alfabetische volgorde, achter de be-
stemmingsbepalingen. 
Ieder artikel kent een vaste opzet. Eerst wordt het toegestane gebruik geformu-
leerd in de bestemmingsomschrijving. Vervolgens zijn bouwregels opgenomen. 
Aansluitend volgen ontheffingsbevoegdheden met betrekking tot bouw- en/of ge-
bruiksregels. Ten slotte zijn eventueel een aanlegvergunningstelsel en/of wijzi-
gingsbevoegdheden opgenomen. 
Belangrijk om te vermelden is dat naast de bestemmingsbepalingen ook in andere 
artikelen relevante informatie staat die mede gelezen en geïnterpreteerd moet wor-
den. Alleen zo is een volledig beeld te verkrijgen van hetgeen is geregeld. 

3 Algemene regels. In dit hoofdstuk zijn bepalingen opgenomen met een algemeen 
karakter. Ze gelden dus voor het hele plan. Het zijn achtereenvolgens een antidub-
beltelbepaling, algemene gebruiksregels en algemene ontheffings- en wijzigings-
regels.  

4 Overgangs- en slotregels. In het laatste hoofdstuk zijn respectievelijk het over-
gangsrecht en een slotregel opgenomen. Hoewel het hier in wezen ook algemene 
regels betreft, zijn deze vanwege hun meer bijzondere karakter in een apart hoofd-
stuk opgenomen. 

4.2 Dit bestemmingsplan  

Dit bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. De ver-
beelding en de regels vormen tezamen het juridisch bindende gedeelte van het be-
stemmingsplan. Beide planonderdelen dienen in onderlinge samenhang te worden 
bezien en toegepast. Op de verbeelding zijn de bestemmingen aangewezen. Aan de-
ze bestemmingen zijn bouwregels en regels betreffende het gebruik gekoppeld. 
De toelichting heeft geen rechtskracht, maar vormt niettemin een belangrijk onderdeel 
van het plan.  
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De toelichting van dit bestemmingsplan geeft een weergave van de beweegredenen, 
de onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die aan het bestemmingsplan 
ten grondslag liggen. Tot slot is de toelichting van wezenlijk belang voor een juiste in-
terpretatie en toepassing van het bestemmingsplan. 

4.2.1 Bijzonderheden in dit bestemmingsplan  

De regels in dit bestemmingsplan zijn opgezet aan de hand van hetgeen hierboven is 
beschreven. Tevens is aangesloten bij de meest actuele landelijke standaard voor de 
regels en de verbeelding, te weten de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 
2008. 
 
Het doel van dit bestemmingsplan is de realisatie van woningbouw. Verwezen wordt 
kortheidshalve naar hoofdstuk 2 van deze toelichting voor een beschrijving van het 
plan. Dit bestemmingsplan kent de bestemmingen “Tuin”, “Verkeer”, “Wonen” en 
“Waarde - Archeologie”. 

4.2.2 De bestemmingen  

Verkeer 
De regels bij de bestemming Verkeer hebben voornamelijk betrekking op wegen en 
parkeergebieden binnen het plangebied. Daarnaast zijn ook andere functies toege-
staan zoals waterhuishoudkundige voorzieningen en groenvoorzieningen. Binnen de 
bestemming zijn gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen toegestaan.  
 
Wonen/Tuin 
De regels bij de bestemming Wonen hebben betrekking op vrijstaande, aaneenge-
bouwde en twee-aan-eengebouwde woningen. Deze woningtypen zijn opgenomen op 
de verbeelding. De bouw- en goothoogten van de hoofdgebouwen zijn op de verbeel-
ding aangeduid. In de regels is opgenomen dat hoofdgebouwen binnen het bouwvlak 
moeten worden gebouwd.  
 
Voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij hoofdgebouwen gelden dat deze binnen 
en buiten het bouwvlak en in de bestemming Tuin mogen worden gebouwd. Binnen 
het bouwvlak gelden beperkingen met betrekking tot bouw- en goothoogten. Voor bij-
gebouwen buiten het bouwvlak geldt tevens dat de maximale oppervlakte hiervan is 
gemaximeerd in de regels. In de bestemming Tuin mogen uitsluitend uitbouwen in de 
vorm van erkers aan de voorzijde van het hoofdgebouw worden gebouwd.  
 
In de regels van de bestemming Wonen is voorts een ontheffingsbevoegdheid opge-
nomen ten behoeve van het toestaan van een aan huis gebonden bedrijf. Voor deze 
ontheffing gelden aanvullende voorwaarden voordat deze kan worden verleend. 
 
Waarde - Archeologie 
De regels bij de dubbelbestemming Waarde - Archeologie hebben betrekking op de 
gebieden binnen het plangebied die, behalve voor de andere daar voorkomende be-
stemming(en), mede bestemd zijn voor het behoud, de bescherming en/of het herstel 
van archeologische waarden in de bodem 
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4.2.3 Algemene regels 

Naast de bestemmingen bevat het plan een aantal algemene regels over bijvoorbeeld 
begrippen, de wijze van meten, algemene ontheffingen en overgangsrecht. Deze min 
of meer standaardregels in bestemmingsplannen worden hier verder niet toegelicht.  
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5 Procedure 

5.1 Overleg 

In het kader van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het voorontwerp-
bestemmingsplan “Lengel, Trambaan” toegezonden aan de volgende instanties:  
− Provincie Gelderland;  
− Waterschap Rijn en IJssel; 
− VROM-inspectie;  
− Vitens 
 
Hieronder zijn per instantie de reacties weergegeven, zo nodig gevolgd door de ge-
meentelijke reactie. 
 
Provincie Gelderland  
(brief d.d. 29 september 2009, ingekomen d.d.30 september 2009)  
Het voorontwerpbestemmingsplan geeft de provinciale diensten aanleiding tot de vol-
gende opmerkingen: 
− De provinciale afdelingen zijn van mening dat er op een goede wijze met de 

kernkwaliteiten van het waardevolle landschap is omgegaan. 
− Voor het gebied waarvoor het Definitief Archeologisch Onderzoek (DAO) van toe-

passing is moet een aanduiding op de verbeelding worden opgenomen. Hieraan 
dient een aanlegvergunningenstelsel te worden opgenomen waarmee de behou-
denswaardige archeologische resten beschermd worden. 

 
Gemeentelijke reactie  
De eerste opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen. Naar aanleiding van de 
tweede opmerking zal het plan in overeenstemming met de opmerking worden aan-
gepast. 
 
Waterschap Rijn en IJssel 
(brief d.d. 1 september 2009, ingekomen d.d. 2 september 2009) 
Het voorontwerpbestemmingsplan geeft het waterschap aanleiding tot het maken van 
de volgende opmerking: 
De watertoetstabel is niet aanwezig in de waterparagraaf. In de waterparagraaf zijn 
wel de correcte afspraken weergegeven in verband met wateroverlast, maar er wordt 
geen toelichting gegeven op het waterthema riolering. Het verzoek is de watertoetsta-
bel in zijn geheel op te nemen en de relevante thema's nader uit werken. Hiervoor kan 
de standaard waterparagraaf van Waterschap Rijn en IJssel gebruikt worden. 
 
Gemeentelijke reactie 
Het plan wordt aangepast in overeenstemming met de opmerking. 
 
VROM Inspectie 
(brief d.d. 29 september 2009, ingekomen d.d. 30 september 2009) 
Het voorontwerpbestemmingsplan geeft de inspecteur geen aanleiding tot het maken 
van opmerkingen. 
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Vitens 
(brief d.d. 29 juli 2009, ingekomen d.d. 31 juli 2009) 
Ten aanzien van het voorontwerpbestemmingsplan als zodanig zijn geen op- of aan-
merkingen. 

5.2 Zienswijzen 

In deze paragraaf of in een separate bijlage worden te zijner tijd de zienswijzen op het 
ontwerp bestemmingsplan en de gemeentelijke reactie hierop opgenomen. 
 
 




